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บทวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ในไตรมาส 3/2561 ดแีทคไตรเน็ต (“ดทีเีอ็น”) ซึง่เป็นบรษัิทย่อย

ของดีแทคเป็นผูช้นะการประมูลใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีย่่าน 

1800 MHz คิดเป็นปริมาณแถบความกวา้ง 2 x 5 MHz ท าให ้

บรษัิทสามารถใหบ้รกิารบนคลื่นความถีย่่าน 1800 MHz ไดอ้ย่าง

ต่อเนื่องภายหลังสิน้สุดสัญญาสัมปทาน ในขณะเดียวกัน บรษัิท

ยังคงใหบ้ริการบนคลื่นความถี่ย่าน 850MHz ภายใตม้าตรการ

คุม้ครองผูใ้ชบ้รกิารชัว่คราวกรณีสิน้สดุสัญญาสัมปทาน จนถงึวันที ่

15 ธันวาคม 2561 ซึง่เป็นไปตามค าสัง่ศาลปกครองกลาง อย่างไร

ก็ด ีคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน ์และกจิการ

โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) ไดป้ระกาศการประมลูใบอนุญาต

คลืน่ความถี ่900MHz ครัง้ใหมใ่นไตรมาส 4/2561                         

เมือ่วันที่ 14 กันยายน 2561 ดีทีเอ็น ไดเ้ขา้ท าสัญญากับบรษัิท 

กสท โทรคมนาคม จ ากัด มหาชน (“กสท.”) เพื่อใชโ้ครงสรา้ง

พื้นฐานและอุปกรณ์โทรคมนาคมจาก กสท. ซึง่ช่วยใหบ้ริษัท

สามารถใหบ้ริการกับลูกคา้ไดอ้ย่างต่อเนื่องภายหลังสิ้นสุด

สัมปทานรวมทัง้เป็นการระงับขอ้พพิาทเกีย่วกับกรรมสทิธิใ์นเสา

โทรคมนาคมทีม่อียูก่บั กสท.                

หลังจากเปิดบรกิาร “dtac-T TURBO” ซึง่เป็นบรกิาร 4G ภายใต ้

บรกิารขา้มโครงข่ายโทรศัพทเ์คลื่อนที่ภายในประเทศ (โรมมิง่) 

บนโครงข่าย 2300 MHz ของบรษัิททีโอที จ ากัด (มหาชน) (“ที

โอท”ี) เมือ่ไตรมาสกอ่น พืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร “dtac-T TURBO” ได ้

เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยสถานีฐาน 4G-2300MHz ภายใตก้าร

เป็นพันธมติรกบัทโีอทไีดถ้กูด าเนนิการตดิตัง้แลว้กวา่ 6 พันสถาน ี

ทัง้นี้คาดว่าลูกคา้จะรับรูถ้งึประสบการณ์ใชง้านอนิเทอร์เน็ตที่ดี

ยิง่ขึน้หลังจากพืน้ทีใ่หบ้รกิาร “dtac-T TURBO” เพิม่ขึน้  

         

ในไตรมาส 3/2561 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อ

โครงขา่ยลดลง 1.8% จากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 

2.3% จากไตรมาสกอ่น เนื่องจากผลกระทบจากความไมแ่น่นอน

ในประเด็นเรือ่งการหมดอายสุญัญาสมัปทาน อยา่งไรก็ด ีบรษัิทได ้

สื่อสารกับลูกคา้ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ใหท้ราบถึง

สถานการณแ์ละแผนงานของบรษัิทในการลดผลกระทบทีอ่าจเกดิ

ขึน้กบัลกูคา้ เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่และความเขา้ใจของลกูคา้      

บรษัิทม ีEBITDA (กอ่นรายการอืน่) อยู่ที่ 7,192 ลา้นบาท ลดลง 

7.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีกอ่น และลดลง 5.1% จากไตร

มาสกอ่น โดยสว่นใหญ่เป็นผลจากค่าใชจ้่ายบรกิารขา้มโครงขา่ย 

4G-2300MHz ของทีโอที ทั ้งนี้  EBITDA margin อยู่ที่ ร ะดับ 

40.0% อยา่งไรก็ด ีบรษัิทมผีลขาดทนุ 921 ลา้นบาทในไตรมาสนี ้

โดยเป็นผลจากการรับรูร้ายการพเิศษค่าตัดจ าหน่ายสทิธกิารใช ้

อปุกรณภ์ายใตส้ญัญาสมัปทานอนัเป็นผลจากการระงับขอ้พพิาทที่

เกีย่วขอ้งกับกรรมสทิธิใ์นเสาโทรคมนาคมกับ กสท. อย่างไรก็ด ี

บริษัทมีสถานะทางการเงินที่ดีโดยมีอัตราส่วนหนี้ส ินสุทธิต่อ 

EBITDA อยูท่ี ่0.7 เท่า และมเีงนิสดอยู่ทีร่ะดับ 26,025 ลา้นบาท 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2561    

บรษัิทปรับแนวโนม้ผลการด าเนนิงานปี 2561 โดยคาดว่ารายได ้

จากการใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่ายจะลดลงจากปีก่อน

ในอัตราเลขหลักเดียวช่วงต ่ า เพื่อใหส้อดคลอ้งกับผลการ

ด าเนินงานในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2561 ที่รายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารดังกลา่วลดลง 1.7% เมือ่เทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกันของ

ปีกอ่น ในขณะทีแ่นวโนม้ EBITDA margin ถกูปรับเพิม่ขึน้เป็น 36

-38% และคาดว่าจะใชเ้งินลงทุนในปีนี้เพิ่มเป็น 18,000 ถึง 

20,000 ลา้นบาท เพือ่เรง่ขยายโครงขา่ย 2300MHz                         

สรุปสาระส าคัญไตรมาสที่ 3 ปี 2561  

ภายหลังสิน้สดุสญัญาสมัปทานในวนัที ่15 กนัยายน 2561 โครงสรา้งตน้ทนุมกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญ 4 ประการไดแ้ก ่   

1. ค่าใชจ้า่ยภายใตม้าตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิารชั่วคราว : ปัจจุบัน บรษัิทใหบ้รกิารบนคลืน่ความถี ่1800MHz และ 850MHz ภายใต ้

มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิารชั่วคราวตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิารเป็นการชั่วคราวในกรณีสิน้สุดการ

อนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่โดยบรษัิทจะบันทกึค่าใชจ้่ายสว่นนี้โดยพจิารณาใชจ้ านวนทีส่งูกวา่

ระหว่างก าไรที่เกดิขึน้จากการใชค้ลื่นความถีข่า้งตน้หรือส่วนแบ่งรายไดอ้ัตรา 30% จากการใชค้ลื่นความถี่ขา้งตน้ ซึง่ปัจจุบัน 

บรษัิทบนัทกึคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วโดยใชเ้กณฑส์ว่นแบง่รายไดแ้ละบันทกึไวใ้นรายการค่าธรรมเนียมและสว่นแบง่รายได ้ค่าใชจ้่ายใน

ส่วนนี้จะมีการบันทกึจนถงึวันสิน้สุดมาตรการคุม้ครองชั่วคราว ทัง้นี้ ค่าใชบ้ริการอุปกรณ์โครงข่ายคลื่นความถี่ 850MHz และ 

1800MHz ถอืเป็นสว่นหนึง่ของคา่ใชจ้า่ยภายใตม้าตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิารชัว่คราว    

2. ตน้ทนุคา่ใชบ้รกิารเสา ระบบสือ่น าสญัญาณและอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้ง และอปุกรณ์โทรคมนาคมจาก กสท.  : บรษัิทไดเ้ขา้ท าสัญญา
ระยะยาวกับ กสท. เพือ่ใชบ้รกิารเสา ระบบสือ่น าสัญญาณและอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึอปุกรณ์โทรคมนาคม โดยภายใตส้ัญญา

ใชบ้รกิารเสา บรษัิทไดจ้่ายค่าบรกิารช าระล่วงหนา้จ านวน 3,266 ลา้นบาทโดยทยอยรับรูแ้บบเสน้ตรงตลอดอายุสัญญา 8 ปีและ

บันทกึในคา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย รวมทัง้บรษัิทจะช าระค่าบรกิารเสารายปีเป็นเงนิประมาณ 1,689 ลา้นบาทต่อปี นอกจากนี้ บรษัิท

จะจ่ายค่าบรกิารในส่วนของการใชร้ะบบสือ่น าสัญญาณและอุปกรณ์ที่เกีย่วขอ้งคดิเป็นเงนิประมาณ 810 ลา้นบาทต่อปี และจ่าย

ค่าบรกิารอปุกรณโ์ทรคมนาคมคดิเป็นเงนิประมาณ 226 –790 ลา้นบาทตอ่ปีโดยขึน้อยู่กับความจ าเป็นในการใชง้าน ทัง้นี้บรษัิทเริม่

บนัทกึตน้ทนุดังกลา่วตัง้แตว่นัที ่16 กนัยายน 2561    

3. ค่าตัดจ าหน่ายตน้ทนุใบอนุญาตคลืน่ความถี ่1800MHz : บรษัิทจะเริม่บนัทกึคา่ตัดจ าหน่ายตน้ทนุใบอนุญาตคลืน่ความถี ่1800MHz 

เมือ่ไดร้ับใบอนุญาตจาก กสทช. แลว้ โดยคาดวา่จะเริม่บนัทกึคา่ตัดจ าหน่ายดังกลา่วในไตรมาส 4/2561   

4. ค่าตัดจ าหน่ายสทิธกิารใชอ้ปุกรณภ์ายใตส้ญัญาสมัปทาน : เนือ่งจากสทิธกิารใชอ้ปุกรณภ์ายใตส้ัญญาสัมปทานไดต้ัดจ าหน่ายครบ
ในวนัที ่15 กนัยายน 2561 แลว้ คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายในไตรมาสถดัไปจะลดลง   

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุนที่ส าคัญภายหลังสิ้นสุดสัญญา
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จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรรวม (พนัเลขหมำย) ไตรมำส 3/2560 ไตรมำส 2/2561 ไตรมำส 3/2561 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 325 219 152 -31% -53% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตส้ญัญาสมัปทานจาก CAT) 413 155 105 -32% -75% 

ระบบรายเดอืน (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 5,196 5,666 5,824 2.8% 12% 

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตใ้บอนุญาต2.1GHz) 17,162 15,573 15,218 -2.3% -11% 

รวม 23,097 21,612 21,299 -1.4% -7.8% 

จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรใหมส่ทุธ ิ(พนัเลขหมำย) ไตรมำส 3/2560 ไตรมำส 2/2561 ไตรมำส 3/2561 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 134 154 92 -41% -31% 

ระบบเตมิเงนิ -642 -354 -404 -14% 37% 

รวม -508 -200 -313 -56% 38% 

ปรมิำณกำรใชง้ำน (นำทตีอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 3/2560 ไตรมำส 2/2561 ไตรมำส 3/2561 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 265 243 239 -1.6% -9.8% 

ระบบเตมิเงนิ 120 106 101 -4.5% -16% 

เฉลีย่สองระบบ 152 141 137 -2.4% -9.7% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 187 172 169 -1.5% -9.7% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 93 81 78 -4.1% -17% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 114 104 102 -2.3% -11% 

รำยไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมำย (บำทตอ่เลขหมำยตอ่เดอืน) ไตรมำส 3/2560 ไตรมำส 2/2561 ไตรมำส 3/2561 %QoQ %YoY 

ระบบรายเดอืน 564 566 561 -0.9% -0.6% 

ระบบเตมิเงนิ 153 152 147 -3.4% -3.9% 

เฉลีย่สองระบบ 244 258 256 -0.7% 5.0% 

ระบบรายเดอืน ไมร่วม IC 538 547 541 -1.1% 0.6% 

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 145 147 142 -3.3% -2.1% 

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วม IC 231 248 247 -0.7% 6.7% 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 3/2561 บรษัิทมีฐานลูกคา้รวมอยู่ที่ 21.3 ลา้นเลข

หมาย ลดลงกวา่ 313,000 เลขหมายอันเป็นผลจากการลดลงของ

ฐานลูกคา้ระบบเตมิเงนิ โดยจ านวนลูกคา้ระบบเตมิเงนิอยู่ที ่15.3 

ลา้นเลขหมาย ลดลงกว่า 404,000 เลขหมายอันเป็นผลจากการ

แข่งขันที่อยู่ในระดับสูงและแคมเปญการเปลี่ยนลูกคา้จากระบบ

เตมิเงนิเป็นระบบรายเดอืน อย่างไรก็ด ีฐานลูกคา้ระบบรายเดอืนมี

จ านวนเพิม่สูงขึน้เป็นกว่า 6 ลา้นเลขหมายอันเป็นผลจากจ านวน

ลูกคา้ระบบรายเดือนทีเ่พิม่ขึน้สทุธกิว่า 92,000 เลขหมายในไตร

มาสนี้ ซ ึง่ชะลอตัวลงจากไตรมาส 2/2561 ที่มจี านวนลูกคา้ระบบ

รายเดอืนเพิม่ขึน้สทุธกิวา่ 154,000 เลขหมายอันเป็นผลจากความ

ไม่แน่นอนในเรือ่งการหมดอายุสัญญาสัมปทาน ทัง้นี้สัดส่วนของ

ฐานลกูคา้ระบบรายเดอืนเพิม่ขึน้เป็น 28% ของฐานลูกคา้ทัง้หมด

และยังคงมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ โดยรายไดเ้ฉลีย่ต่อเลขหมาย (ไมร่วม 

IC) อยู่ที่ระดับ 247 บาทต่อเดือน เพิม่ขึน้ 6.7% จากไตรมาส

เดยีวกนัของปีกอ่น แตล่ดลง 0.7% จากไตรมาสกอ่น  

        

การใชง้านอินเทอร์เน็ตยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ

ปริมาณการใชง้านภายใตก้ารโรมมิง่บนโครงข่าย 4G บนคลื่น 

2300 MHz ของทีโอที โดยปรมิาณการใชง้านอนิเทอร์เน็ตโดย

เฉลี่ยต่อเลขหมายผูใ้ชง้านเพิม่ขึน้เป็น 8.8 กกิะไบตต์่อเดือนใน

ไตรมาสนี้ ในขณะที่สัดส่วนผูใ้ชอุ้ปกรณ์สมาร์ทโฟนอยู่ที่ 77% 

เพิม่ขึน้จากระดับ 72% เมือ่ไตรมาส 3/2560 และจากระดับ 76% 

เมื่อไตรมาส 2/2561 ที่ผ่านมา ทัง้นี้ จ านวนผูใ้ชบ้ริการ 4G มี

จ านวน 9.3 ลา้นเลขหมาย คดิเป็นสัดส่วน 43% ของฐานลูกคา้

รวม ในขณะทีจ่ านวนอปุกรณ์ทีร่องรับเทคโนโลย ี4G ในโครงขา่ย

มสีดัสว่นเพิม่ขึน้เป็น 62% ของฐานลกูคา้รวม                        

     

 

 



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 3/2561 

   

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

รำยได ้
ในไตรมาส 3/2561 บรษัิทมีรายไดร้วมอยู่ที่ 17,963 ลา้นบาท 
ลดลง 4.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 4.3% 

จากไตรมาสที่ผ่านมา โดยเป็นผลจากการลดลงของรายไดจ้าก
การจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และรายไดจ้ากการใหบ้ริการ ซึง่

สามารถชดเชยไดบ้างส่วนจากรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นที่
เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มต่อโครงขา่ย

อยู่ที ่15,667 ลา้นบาท ลดลง 1.8% จากไตรมาสเดยีวกันของปี
กอ่น โดยสว่นใหญ่เป็นผลจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ทีล่ดลง 

ในขณะที่รายไดจ้ากการใหบ้ริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย

ลดลง 2.3% จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากการลดลงของทัง้
รายไดจ้ากบรกิารหลัก รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอัตโนมัต ิและ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื่น ทัง้นี้ ในเกา้เดือนแรกของปี 2561 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชือ่มต่อโครงข่ายอยู่ที ่47,740 

ลา้นบาท ลดลง 1.7% เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น                    
 

รายไดจ้ากบริการหลัก (หรือรายไดจ้ากบริการเสียงและบริการ
ขอ้มลูรวมกนั) อยูท่ี ่14,666 ลา้นบาท โดยอยู่ในระดับทรงตัวจาก

ไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น แตล่ดลง 1.2% จากไตรมาสทีผ่่านมา
อันเป็นผลจากความไมแ่น่นอนในเรือ่งการสิน้สุดสัญญาสัมปทาน 

ทัง้นี ้รายไดจ้ากบรกิารระบบเตมิเงนิยังคงลดลงซึง่สามารถชดเชย
ไดบ้างสว่นจากรายไดจ้ากบรกิารระบบรายเดอืนทีย่ังคงเพิม่ขึน้              
 

รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอัตโนมัต ิอยู่ที่ 227 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
8.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลจากรายไดใ้น

สว่นของลกูคา้ตา่งประเทศทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารของบรษัิทในประเทศ

ไทยที่สูงขึน้ แต่รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอัตโนมัตลิดลง 32% 
จากไตรมาสก่อนเนื่องจากการลดลงของทัง้รายไดจ้ากลูกคา้ของ

บริษัทที่ไปใช ง้านในต่างประ เทศ และรายได จ้ากลูกค า้
ตา่งประเทศทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารของบรษัิทในประเทศไทย        
 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ อยู่ที ่774 ลา้นบาท ลดลง 28% จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 8.9% จากไตรมาสก่อน 
จากการลดลงของรายไดจ้ากบรกิารโทรทางไกลระหวา่งประเทศ          
         

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย อยู่ที ่

1,329 ลา้นบาท ลดลง 28% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
และลดลง 33% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากจ านวนเครื่อง 

ที่ขายลดลง ซึง่ท าใหผ้ลขาดทุนจากการขายเครื่องโทรศัพท ์
และชุดเลขหมายในไตรมาสนี้ลดลงมาอยู่ที่ 451 ลา้นบาท 

ลดลงเมือ่เทยีบกบัทัง้ไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นและไตรมาสกอ่น                         

ตน้ทนุกำรด ำเนนิงำน 
ตน้ทุนการด าเนินงานไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) อยู่ที ่

12,937 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 18% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

และเพิ่มขึ้น 11% จากไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจาก

ค่าใชจ้า่ยโรมมิง่บรกิาร 4G บนคลืน่ความถี ่2300MHz ทีจ่า่ยใหก้ับ

ทโีอท ีรวมทัง้มคีา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายทีเ่พิม่สงูขึน้        

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได ้(ซึง่ประกอบดว้ยค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต คา่ธรรมเนียมยูเอสโอ ค่าเลขหมายโทรศัพท ์สว่นแบง่

รายได ้และค่าใชค้ลืน่ความถีภ่ายใตม้าตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิาร

ชั่วคราว) โดยในไตรมาส 3/2561 ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่ง

รายไดอ้ยู่ที่ 1,488 ลา้นบาท ลดลง 31% จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน และลดลง 5.3% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากการใช ้

งานบนโครงข่ายสัมปทานมีปรมิาณลดลงภายหลังเปิดใหบ้รกิาร 

“dtac-T TURBO” ซึ่งเป็นบริการ 4G ภายใตบ้ริการโรมมิ่งบน

โครงข่าย 2300 MHz ของทโีอที ทัง้นี้ สัดส่วนค่าธรรมเนียมและ

ส่วนแบ่งรายไดต้่อรายไดจ้ากการใหบ้ริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อ

โครงขา่ยลดลงมาอยูท่ีร่ะดับ 9.5% จากเดมิอยู่ทีร่ะดับ 9.8% เมือ่

ไตรมาส 2/2561 และทีร่ะดับ 13.6% เมือ่ไตรมาส 3/2560  

  

 

ค่าใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย อยูท่ี ่1,765 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4.0% จาก

ไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น อันเป็นผลจากการขยายโครงขา่ยและ

การจ่ายค่าใชบ้รกิารโครงสรา้งพื้นฐานและอุปกรณ์โทรคมนาคม

จาก กสท. ในขณะทีค่า่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ยลดลง 3.1% จากไตร

มาสก่อน อันเป็นผลจากรายการพิเศษจากการกลับรายการ

ค่าใชจ้่ายที่เกีย่วกับการบ ารุงรักษาเป็นจ านวน 274 ลา้นบาท ซึง่

หากไม่รวมรายการพเิศษดังกล่าวแลว้ ค่าใชจ้่ายดา้นโครงขา่ยจะ

เพิม่ขึน้ 20% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิม่ขึน้ 12% 

จากไตรมาสกอ่น        

ค่าใชจ้่ายอืน่ อยู่ที่ 1,828 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 193% จากไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่นและเพิม่ขึน้ 27% จากไตรมาสกอ่น อันเป็นผล

จากค่าใชจ้่ายในการโรมมิ่ง  4G บนโครงข่ายคลื่นความถี ่

2300MHz ทีจ่า่ยใหก้บัทโีอท ี                   

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของตน้ทุนการใหบ้รกิาร อยู่ที ่

7,856 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 21% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

และเพิม่ขึน้ 14% จากไตรมาสก่อน อันเป็นผลจากการลงทุนใน

โครงข่าย รวมทัง้มรีายการพเิศษจากค่าตัดจ าหน่ายทีเ่ป็นผลจาก

การระงับขอ้พพิาททีเ่กีย่วขอ้งกับกรรมสทิธิใ์นเสาโทรคมนาคมกับ 

กสท.                    

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร อยู่ที่ 3,643 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

1.5% จากไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าใชจ้่าย 

การตลาดที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 

ลดลง 0.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ ่

เป็นผลจากการลดลงของคา่ใชจ้า่ยการตัง้ส ารองหนีส้ญู                    

ค่าใชจ้า่ยในการขายและการตลาด อยู่ที ่1,173 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

10% จากไตรมาสก่อน อันเป็นผลจากค่าใชจ้่ายดา้นสื่อและ

โฆษณาทีเ่พิม่สงูขึน้เพือ่ส่งเสรมิบรกิาร “dtac-T TURBO” รวมทัง้

เพื่อสือ่สารกับลูกคา้ในเรื่องการสิน้สุดสัญญาสัมปทาน ในขณะที่

ค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาดลดลง 1.3% จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่า

คอมมชิชัน่                

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร อยู่ที ่1,903 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2.6% จาก

ไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น แตล่ดลง 5.0% จากไตรมาสกอ่น                        

ค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้สูญ อยู่ที่ 347 ลา้นบาท ลดลง 12% 

จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น อันเป็นผลจากการจัดเก็บรายไดท้ี่

ดีขึน้อย่างต่อเนื่องและคุณภาพที่ดีขึน้ของลูกคา้ที่ไดม้าใหม่ แต่

ค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้สญูปรับเพิม่ขึน้ 11% เมือ่เทยีบกับไตร

มาสกอ่น        

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของค่าใชจ้่ายในการขายและ

บรหิาร อยู่ที่ 219 ลา้นบาท ลดลง 4.5% จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีกอ่น แตเ่พิม่ขึน้ 3.5% จากไตรมาสกอ่น              

   

    

   

 



รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน   ไตรมาสที่ 3/2561 

   

งบกระแสเงนิสด (ลำ้นบำท) 
9 เดอืนแรก
ของปี 2560 

9 เดอืนแรก
ของปี 2561 

    เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 23,479 17,981 

    จ่ายดอกเบีย้และภาษีเงนิได ้ (2,236) (2,077) 

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 21,243 15,903 

เงนิสดสุทธทิีใ่ชใ้นกจิกรรมลงทุน (14,510) (10,952) 

    เงนิสดสทุธ ิรับ/ (ช าระคนื) - เงนิกูย้มืและหุน้กู ้ - (2,015) 

    จ่ายเงนิปันผล - (2,960) 

    รายการอืน่ (0) - 

เงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมจดัหำเงนิ (0) (4,975) 

เงนิสดและเทยีบเทำ่สทุธเิพิม่ข ึน้/(ลดลง)  6,733 (23) 

เงนิสดและเทยีบเทำ่ตน้งวด 18,293 26,048 

เงนิสดและเทยีบเทำ่ส ิน้งวด 25,026 26,025 

งบแสดงสถำนะทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท) 
ไตรมำส    
4/2560 

ไตรมำส    
3/2561 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 26,048 26,025 

สนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ 13,167 12,890 

สนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีน 75,286 71,621 

รวมสนิทรพัย ์ 114,501 110,536 

หนีส้นิหมุนเวยีน 36,537 36,188 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 48,729 47,500 

รวมหนีส้นิ 85,266 83,688 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 29,235 26,848 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 114,501 110,536 

EBITDA และก ำไรสทุธ ิ 

EBITDA (ก่อนรายการอืน่) อยู่ที่ 7,192 ลา้นบาท ลดลง 7.1% 

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 5.1% จากไตรมาส

ก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการที่ลดลง 

ค่าใชจ้า่ยบรกิารขา้มโครงขา่ย 4G-2300MHz ซึง่จ่ายใหก้ับทโีอที

ซึง่ส่วนหนึ่งสามารถชดเชยไดโ้ดยค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่ง

รายไดแ้ละการใหส้ว่นลดค่าเครือ่งทีล่ดลง ทัง้นี้ EBITDA margin 

ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 40.0% ลดลงจากระดับ 41.2% เมือ่ไตรมาส 

3/2560 และระดับ 40.4% เมือ่ไตรมาส 2/2561 ทัง้นี้หากไมร่วม

ค่าใชจ้่ายสุทธซิ ึง่จ่ายใหก้ับทีโอทีดังกล่าวขา้งตน้แลว้ EBITDA 

จะอยู่ที่ 8,327 ลา้นบาท ในขณะที่ EBITDA margin จะอยู่ที ่

46.9%                   

ในไตรมาส 3/3561 บรษัิทมีผลขาดทุนอยู่ที่ 921 ลา้นบาท อัน

เป็นผลจาก EBITDA ที่ลดลงรวมทัง้มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

จ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ซ ึง่รวมถงึรายการพเิศษจากค่าตัดจ าหน่ายทีเ่ป็น

ผลจากการระงับขอ้พิพาทที่ เกี่ยวขอ้งกับกรรมสิทธิ์ในเสา

โทรคมนาคมกบั กสท.     

 

                 

งบดลุและขอ้มูลส ำคญัทำงกำรเงนิ    

ณ สิ้น ไ ต รม าส  3 / 25 61  สินท รั พ ย์ ร วมอยู่ ที่  1 1 0 , 53 6 

ลา้นบาทลดลงจากระดับ 114,501 ลา้นบาทเมื่อสิ้นปีที่แลว้ 

โดยสว่นใหญเ่ป็นผลจากสนิทรัพยส์ัมปทานทีต่ัดจ าหน่ายครบแลว้

ใ น ไ ต ร ม า ส นี้  ร ว ม ทั ้ ง มี ส ิ น ค ้า ค ง เ ห ลื อ ที่ ล ด ล ง  ทั ้ ง นี ้

ระดับเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดทรงตัวอยูท่ีร่ะดับ 26,025 

ลา้นบาท ในขณะที่หนี้สนิที่มีภาระดอกเบี้ยลดลงมาอยู่ที่ระดับ 

47,000 ลา้นบาท ทั ้งนี้  อัตราส่วนหนี้ส ินสุทธิต่อ EBITDA 

อยู่ที่ระดับ 0.7 เท่า จากเดิมอยู่ที่ระดับ 0.8 เท่าเมื่อไตรมาส 

3/2560 และทีร่ะดับ 0.6 เทา่เมือ่ไตรมาส 2/2561                  

ในไตรมาส 3/2561 บริษัทใชเ้งินลงทุนอยู่ที่ 6,065 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ทัง้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นและไตรมาสกอ่นเพือ่เร่ง

ขยายโครงข่าย ในขณะที่กระแสเงนิสดสุทธจิากการด าเนินงาน 

(ค านวณจาก EBITDA หักดว้ยเงนิลงทุน) อยู่ที่ 1,127 ลา้นบาท 

ลดลง 73% จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น และลดลง 75% จาก

ไตรมาสก่อน อันเป็นผลจาก EBITDA ที่ลดลงและเงินลงทุนที่

สงูขึน้ในไตรมาสนี้ โดยในรอบเกา้เดอืนแรกของปีนี้ บรษัิทใชเ้งนิ

ลงทนุรวมอยูท่ี ่11,549 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดสทุธจิากการ

ด าเนนิงานอยูท่ี ่11,574 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 10% จากชว่งเดยีวกัน

ของปีกอ่น              
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งบก ำไรขำดทนุ (ลำ้นบำท) ไตรมำส 3/2560 ไตรมำส 2/2561 ไตรมำส 3/2561 %QoQ %YoY 

บรกิารหลัก (บรกิารเสยีงและขอ้มลู) 14,667 14,848 14,666 -1.2% 0.0% 

บรกิารขา้มแดนอัตโนมัต ิ 209 335 227 -32% 8.9% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ 1,081 849 774 -8.9% -28% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ไมร่วม IC 15,957 16,033 15,667 -2.3% -1.8% 

รายไดจ้ากคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) 807 546 543 -0.5% -33% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 16,764 16,579 16,210 -2.2% -3.3% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 1,833 1,972 1,329 -33% -28% 

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ 213 209 424 102% 99% 

รวมรำยได ้ 18,809 18,760 17,963 -4.3% -4.5% 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (11,760) (12,274) (13,495) 9.9% 15% 

คา่ธรรมเนยีมและสว่นแบง่รายได ้ (2,165) (1,571) (1,488) -5.3% -31% 

คา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย  (1,697) (1,821) (1,765) -3.1% 4.0% 

คา่เช ือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) (785) (578) (559) -3.3% -29% 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ (624) (1,439) (1,828) 27% 193% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย   (6,489) (6,866) (7,856) 14% 21% 

ตน้ทนุการจ าหน่ายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย (2,455) (2,490) (1,780) -29% -27% 

รวมตน้ทุน (14,215) (14,764) (15,275) 3.5% 7.5% 

ก ำไรข ัน้ตน้ 4,595 3,997 2,687 -33% -42% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (3,666) (3,590) (3,643) 1.5% -0.6% 

การขายและการตลาด (1,189) (1,062) (1,173) 10% -1.3% 

การบรหิาร (1,855) (2,003) (1,903) -5.0% 2.6% 

การตัง้ส ารองหนีส้ญู  (392) (312) (347) 11% -12% 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  (230) (212) (219) 3.5% -4.5% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น (4) 55 (25) -146% -491% 

ดอกเบีย้รับ 57 82 60 -27% 5.7% 

รายไดอ้ืน่และสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม 167 24 48 104% -71% 

ก ำไรกอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได ้ 1,148 567 (873) -254% -176% 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (401) (378) (380) 0.5% -5.4% 

ภาษีเงนิได ้ (146) (9) 331 -3,584% -327% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สุทธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ 601 179 (921) -614% -253% 

 

EBITDA (ลำ้นบำท) ไตรมำส 3/2560 ไตรมำส 2/2561 ไตรมำส 3/2561 %QoQ %YoY 

ก าไรส าหรับงวด 601 179 (921) -614% -253% 

     คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 401 378 380 0.5% -5.4% 

     ภาษีเงนิได ้ 146 9 (331) -3,584% -327% 

     คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 6,719 7,078 8,075 14% 20% 

     รายการอืน่ (123) (68) (11) 84% 91% 

EBITDA 7,744 7,577 7,192 -5.1% -7.1% 

EBITDA margin 41.2% 40.4% 40.0%   

EBITDA margin—ไมร่วมรายไดค้า่เชา่เครือ่งและอปุกรณ์ 2300MHz 41.2% 40.4% 40.5%   

EBITDA margin-ไมร่วมการขายเครือ่งโทรศัพทแ์ละชดุเลขหมาย 49.3% 48.2% 45.9%   

ก ำหนดกำรคนืหนีเ้งนิกูร้ะยะยำว (ลำ้นบำท)  

ณ สิน้ไตรมำส 3/2561 
เงนิกูย้มื หุน้กู ้

    ปี 2561 - - 

    ปี 2562 7,875 1,500 

    ปี 2563 7,875 4,000 

    ปี 2564 เป็นตน้ไป 1,750 24,000 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 
ไตรมำส 
3/2560 

ไตรมำส 
3/2561 

ไตรมำส 
2/2561 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (%) 6% 4% 9% 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม (%) 1% 1% 2% 

อัตราสว่น Interest coverage (เทา่) 2.5x 2.2x 4.5x 

อัตราสว่นหนี้สนิสทุธติอ่ EBITDA (เทา่) 0.8x 0.7x 0.6x 

อัตราสว่นเงนิลงทนุตอ่รายไดร้วม (%) 19% 34% 16% 

EBITDA ในทีน่ี้เป็น EBITDA กอ่นรายไดแ้ละรายจ่ายอืน่บางประการ รายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถดใูนหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
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แนวโน้มปี 2561 

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ 
ในเอกสารฉบบันีอ้าจจะมีข้อมูลบางส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบัการคาดการณ์ในอนาคตโดยใชปั้จจยัทีเ่ก่ียวข้องในหลายดา้นซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัความเสีย่งลละความมม่ลน่นอนต่างซซ่ึงข้อมูลดงักล่าวรวมึึง
ลผนธุรกิจกลยทุธ์ลละความเชือ่ของบริษัท รวมทัง้ข้อมูลอื่นทีม่ม่ใช่ข้อมูลทีเ่กิดข้ึนในอดีตตวัอย่างของค าที่ใชใ้นการคาดการณ์ในอนาคต เช่น “อาจจะ” “จะ” “คาดว่า” “ตัง้ใจว่า” “ประมาณ” 
“เชือ่ว่า” “ยงัคง” “วางลผนว่า” หรือค าใดซ ทีมี่ความหมายท านองเดียวกนั เป็นตน้ 
ลมว่้าการคาดการณ์ดงักล่าวจะึูกจดัท าข้ึนจากสมมุติฐานลละความเชือ่ของฝ่ายบริหาร โดยอาศยัข้อมูลทีมี่อยู่ในปัจจุบนัเป็นพืน้ฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่านีย้งัคงมีความเสีย่งลละความมม่
ลน่นอนต่างซ ซ่ึงอาจจะท าให้ผลงาน ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จทีเ่กิดข้ึนจริงลตกต่างจากทีบ่ริษัทคาดการณ์มวใ้นอนาคต ดงันัน้ผูใ้ชข้้อมูลดงักล่าวจึงควรระมดัระวงัในการใชข้้อมูลข้างตน้ 
อีกทัง้บริษัท ลละผูบ้ริหาร/พนกังาน มม่อาจควบคมุหรือรับรองความเก่ียวข้อง ระยะเวลาทีจ่ะเกิดข้ึน หรือความึูกตอ้งของข้อมูลดงักล่าวมด้ 
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อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยสามารถเตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่องอันเป็นผลจาก

ปรมิาณการใชง้านอนิเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึน้ แต่สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมยังคงอยู่ใน

ระดับสูงเช่นกัน นอกจากนี้ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสียงที่ลดลงและใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่น

ความถีซ่ ึง่มีราคาสูงไดส้่งผลกระทบต่อผลก าไรของอุตสาหกรรม  อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรม

โทรคมนาคมไทยยังสามารถเตบิโตและมกี าไรได ้อกีทัง้ยังมโีอกาสที่หลากหลายในการสรา้ง

รายไดเ้พิม่เตมิ              

ในปี 2561 ดแีทคจะพัฒนาภาพลักษณอ์งคก์รดจิทิัลอยา่งต่อเนื่องเพือ่เป็นแบรนดด์จิทิัลอันดับ 

1 ในประเทศไทยภายในปี 2563 โดยบรษัิทจะน าเทคโนโลยดีจิทิัลเขา้มาใชใ้นการด าเนนิงาน

ซึง่จะช่วยใหบ้ริษัทมีประสทิธิภาพสูงขึน้ รวมทัง้สามารถน าเสนอบริการไดเ้ฉพาะเจาะจง

เหมาะสมกับลูกคา้แต่ละรายมากขึน้ ในขณะเดียวกันสามารถลดค่าใชจ้่ายจากการลดจ านวน

ช่องทางการขายรูปแบบเดมิ ทัง้นี้ บรษัิทคาดว่าลูกคา้จะใชบ้รกิารดจิทิัลซึง่รวมถงึช่องทาง

ดจิทิัลมากขึน้              

บรษัิทไดเ้ตรยีมการเปลีย่นผ่านภายหลังสัญญาสัมปทานคลืน่ความถี ่1800MHz และ 850MHz 

หมดอายุในไตรมาส 3/2561 โดยด าเนนิการเพิม่ความหนาแน่นของโครงขา่ยคลืน่ 2100MHz 

และเป็นพันธมติรกับทีโอทใีนการโรมมิง่บรกิาร 4G บนคลืน่ 2300MHz รวมทัง้ชนะการประมูล

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz คดิเป็นปรมิาณแถบความกวา้ง 2 x 5 MHz ซึง่

ช่วยใหบ้ริษัทสามารถใหบ้ริการบนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ไดอ้ย่างต่อเนื่อง ใน

ขณะเดียวกัน บรษัิทยังคงใหบ้รกิารบนคลื่นความถี่ย่าน 850MHz ภายใตม้าตรการคุม้ครอง

ผูใ้ชบ้รกิารชัว่คราวกรณีสิน้สดุสญัญาสมัปทาน ท าใหลู้กคา้สามารถใชง้านไดอ้ย่างต่อเนื่องเมือ่

สิน้สดุสญัญาสมัปทานดังกลา่ว      

จากผลการด าเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ส่งผลใหบ้รษัิทปรับแนวโนม้ผลการ

ด าเนนิงานปี 2561 โดยคาดวา่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยจะลดลงจาก

ปีกอ่นในอตัราเลขหลักเดยีวชว่งต ่า ในขณะที ่EBITDA margin มแีนวโนม้เพิม่ขึน้มาอยู่ในชว่ง 

36%-38% นอกจากนี้ บรษัิทคาดว่าจะใชเ้งนิลงทุนในชว่ง 18,000 – 20,000 ลา้นบาท เพื่อ

เรง่ขยายโครงขา่ย            

แนวโนม้ส ำหรบัปี 2561  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่าย: ลดลงจากปีก่อนในอัตราเลขหลักเดยีว

ชว่งต ่า  (เปลีย่นแปลง)      

 EBITDA Margin: 36%-38% (เปลีย่นแปลง)    

 เงนิลงทนุ: 18,000 – 20,000 ลา้นบาท  (เปลีย่นแปลง)    

      

บรษัิทคงนโยบายการจ่ายเงนิปันผลโดยมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของ

ก าไรสุทธขิองบริษัท ขึน้อยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกจิของบรษัิทใน

อนาคต โดยบรษัิทมเีป้าหมายจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลทกุครึง่ปี     

    


